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" ١"نتوب_ھیا#سلسلة

الحلقة األولى

التوبة؟؟لماذابعنوان: 

لناتمثلفھيلھامأسةحاجةفينحنالتوبة
وجسداً روحاً هللاإلىیوصلكقطارأسرع
الذنوبوحل#فيغارقكنتمابعد،وقلباً 

هللافضلومن. هللاعنوالبعدوالمعاصي
ومھماوصغائركبائرذنوبمنالعبدفعلمھمامفتوحاالتوبةبابجعلأنھعلینا
.ومدةزمنافیھاغارقاكان

:نقاطفيأحطھابالمختصرالتوبة

كلوطمس،والقرباتبالطاعاتملونة،هللامعجدیدةصفحةفتحالتوبة- ١
...والمعاصيبالذنوبالملوثةالسوداءالصفحات

لمستقبلوتطلع،والسقوموالذنوببالشرورملئمزعجماضمنتخلصالتوبة- ٢
.هللاالالھالشعارهجدي

بعدوحیاة،معصیةبعدوطاعة،ضاللبعدإیمان؛نورانيانقالبالتوبة- ٣
.غفلةبعدعبودیةو،بعدبعدقربو،شقاءبعدوسعادة،ضیاع

أبلیسوصدقهللارحمةمنوقنطأبىومن،علیھهللاتابتابمن،نجاةالتوبة- ٤
،الخاسرونإالربھرحمةمنیقنطوما: تعالىهللاقال،خسارةفيفھویتبولم

هللافيوأخيحبیبيفاحذر. اآلیة... هللارحمةمنتقنطواالیاعبادقل: ایضاوقال
.هللاإلىنتوبھیافھیامفتوحالتوبةفبابوتصدقھالشیطانیخدعكأن



هللاأنعادیةتوبةتكونالحتىتوبتنافينستحضرأنیجب،ربانيفرحالتوبة- ٥
ولكن. عبادتناالولتوبتناالیحتاجالوعناالغنيوھو،عبدهبتوبةیفرح#سبحانھ

ووالشیطانالدنیاوالھوىوالنفس: الخمسةأعدائكعلىانتصرتألنكیفرحهللا
أقربھوكانإلیھقربومن،إلیھاتجھتألنبالتوبةیفرحتعالىهللا. القرین
. سبحانھ

كل"الحدیثفيوكماویذنبیخطئاالنسانأنجمیعانعلم،التوبةفيالخیریة- ٦
"والمتطھرینالتوابینالخطائینوخیرخطاءآدمابن

المعاصيالذنوبمنویتطھریتوبتجعلھالتياإلنساننفسفيالخیریةلھذهفتجد
سبحانھالغنيالملكمنربانيفرحیقابلھا

تتوبأنیجبتتوبأنیجبالبعضیظنقدكماسنةلیسواجبةالتوبة- ٧
توبةهللاإلىتوبواآمنواالذینأیھایا:"اإلیمانأھلمخاطباتعالىقالوبسرعة
اآلیة.... نصوحا

تأخرھاالوالتوبةتنسفال،وسیئاتذنوبلدیھوكلنذنبكلنا،المباركأخي
ذلكألنالتوبةتأخیرمنوتوبةالذنبمنتوبةمرتینالتوبةواجبعلیكفیكون

فيعنھتحدثناالذيرانفيواقعفيفھوالمعصیةعلىمصراكانومن،ذنب
. المنصرماالسبوعقرانیةوقفاتسلسلة

وكیفیةالتوبةعنالمزیدلتعرفواوثالثاءسبتكلالسلسلةھذهفيتابعوناوأخیراً 
معوسعیدةجمیلةوحیاتنانصوحاتوبةتوبتنالنتكنولنتوب؟التوبةوقوة؟التوبة
ربنا

،" ظنكىمعیشةلھفأنذكريعنأعرضومن"اآلیةعلیھمفتنطبقالضائعوناما
.األوانفواتقبلهللاإلىونرجعنتوبھیاھیا



ورعاههللاحفظھالعباسيسعیدأبو/كتبھ

ھـ١٤٣٧شوال//٢٩–یوم السبت 

دعائكمصالحمنتنسوناال

============================================

٢/نتوبھیاسلسلة 
الثانیةالحلقة

))التوبةوفضلأھمیة((

التوبةعنالسابقةالحلقةفيتحدث
وذكرناأھمیتھا؟وماالتوبة؟لماذا

...فضلھامنبعضا

باإلجابةالتوبةعنحدیثناونكمل
: التاليالسؤالعن

؟التوبةمنالمستفادما✔

السوابقمنوتطھیرمحوأنھا)١
وھو:"وتعالىتباركالحققالوصغائر،كبائروالسیئاتوالمعاصيالذنوبمن

لتلكتبدیلھيبل".ماتفعلونویعلمالسیئاتعنویعفوعبادهعنالتوبةیقبلالذي
تعالىقال،الصالحوالعملباإلیمانمتبعةتوبةعندماتكون#حسناتإلىالسیئات

غفوراهللاوكانحسناتسیئاتھمهللایبدلفأؤلئكصالحاوعملوأمنتابمنإال(( 
)).رحیما

توبواآمنواالذینأیھایا"لقولھمسلمكلعواجبةفھي،بالتوبةهللاأمرتحقیق)٢
یریدوهللا:"مناویریدهویرضاههللایحبھعملھيو،اآلیة... نصوحاتوبةهللاإلى
..." علیكمیتوبأن



جمیعاهللاإلىوتوبوا:"تعالىقال،واآلخرةالدنیافيوالنجاححالالفسببأنھا)٣
تبتمفإن:"ذكرهجلالملكقالخیركلوراءوھي" . تفلحونلعلكمالمؤمنونأیھا
". لكمخیرفھو

وأسرالذنوبأسر،األسرمنالحقیقةبالحریةالتائبیستمعفقطلھاالخمن)٤
قلوبھموتطمئنآمنواوالذین"هللامعحیاةأفضلوتعیشهللا،أخزاهالشیطانالعدو
".القلوبتطمئنهللابذكرأالهللالذكر

فمن،صاحبھاعلىالتوبةبھاتعودفائدةأھموھذه،الخاتمةسوءمنمةالالس) ٥
هللایثبت{العكسوالعكسالخاتمةبحسنرزق،القویمالمنھجعلىواستقامتاب

هللاویفعلالظالمینهللاویضلاآلخرةوفيالدنیاالحیاةفيالثابتبالقولآمنواالذین
لعليارجعونربقالالموتأحدھمجاءإذاحتى{الموتعندتوبةالو، }یشاءما

یومإلىبرزخورائھمومنقائلھاھوكلمتإنھاالكتركتفیماصالحأعمل
.}یبعثون

وقد،تاوتوبتنا لھعبادتعنغنيالعزیزالغنيوھوعبدهبتوبةیفرحهللاأن)٦
علیھهللاصلىالبشرسیدعنالخبرفيجاءحیث،األولىالحلقةفيالسبببینت
".وجدھاإذابضالتھأحدكممنأحدكمبتوبةأفرح:" وسلم

كتبھ/ أبوسعید العباسي

ھـ١٤٣٧ذي القعدة//٢–ثالثاءیوم ال

============================================



٣/نتوب_ھیا#سلسلة

الثالثةالحلقة

؟لنتوبمناالمطلوبما: السؤالعنالحلقةھذهفيسنجیب

وأثرھامنھااالستفادةومدىونوعھاالتوبةقوةسیحددالذيھيالتوبةقبلالمطلوب
:مایليومنھا. والعبادةالسلوكفي

للذینالتوبةأنما((تأخیرھاوعدمالزللفيالوقوععندالتوبةفياإلسراع=١
))قریبعنیتوبونثمبجھالةالسوءیعملون

الواحدإلىوالتوبةوالتطھیرالتغییرعلىعازماالتوبةنیةفيوالصدق،النیة=٢
بعدالتغییرعلىوالعزم)) نوىماامرئولكلبالنیاتاألعمالأنما((سبحانھالكبیر

مایغیرواحتىمابقومیغیرالهللاأن((والتغییرالتوبةجلألالجادوالعملالقرارأخذ
))بأنفسھم



إیمانھ،لصعفإالعاصيهللایعصيفال،تائبلكلمھموھواإلیمانتجدید=٣
وتھالبحیستلذتائبلكلروحيسندوھو،بالمعصیةوینقصبالطاعةیزیدواإلیمان

.والعبودیةالطاعةوبثمارهللامنبالقربو،

. فیھاشرعناالتيإیمانك_جدد#سلسلةفياإلیمانتجدیدحولالحدیثنترك

للمعصیةالعودةمنوللعبدللتوبةاالمانحزامتمثلالتيالھدایةنحوبقوةالسعي=٤
الطاعاتفيسیستمرتوبتھفيصادقاكانومن،الفتنفيوالسقوط،واالنتكاسة،

هللاإلىیتوبفإنھتابومن((نصوحاتوبةوعمليإیمانيتقدمفي... والقربات
. الھدایة_سبیل#سلسلةفيالھدایةموضوعونترك)). متابا

التوبةوأحكامبشروطالتوبة=٥

. وشروطھاالتوبةأنواعالقادمةالحلقةفيتناولنسو◀

انتظرونا

هللاوفقھالعباسيأبوسعید/ كتبھ

ھـ١٤٣٧ذي الحجة//٦–یوم السبت 

============================================

٤/نتوب_ھیا#سلسلة

الرابعةالحلقة

))جداً ھام((التوبةأنواع: بعنوان

عنالسابقةالحلقاتفيتحدثنا
وماأھمیتھا؟وماالتوبة؟لماذا

والیوم؟التوبةعندالمطلوب
وفي،التوبةأنواععنسنتحدث

الذنوبآثارالقادمةالحلقة
شروطتلیھاوالتي،والمعاصي



.وأھمیتھالموضوعلترابطواحدیومفينشرھاعننعتذرأحكامھاثمالتوبة؟

هللاویتوبنتوبحتى،بھاأناالتيوالتوبة،المطلوبةالتوبةنوعمعرفةیجب◀
التوبةأنواعلتقسیمحیثـــیتانوھناك)) متاباً هللاإلىیتوبفإنھتابومن((علینا

:كالتاليمعانذكرھما

:حاالً أنواعثالثةالتوبة)) ١((◀◀

.بصدقمنھیتوبثمذنباً،العبدیقترفأنوھي: الصحیحةالتوبة- ١

المعاصي،العبدیكرهأنوعالمتھاالنصوح،التوبةوھي: األصحالتوبة- ٢
.التوبةوأحكامبشروطویتوببال،علىلھتخطرفالویستقبحھا

.القلبفيالمعصیةلذةبقاءمعباللسان،التوبةوھي: الفاسدةالتوبة- ٣

:شكالً أنواعثالثةالتوبة)) ٢((◀◀

ُ بصدقوالمعاصيالذنوبعنالتوبةھي: العامةالتوبة- ١ وأحكاملشروطوفقا
توبةھذهللمحرماتالنظرأوالرباأوالزناعنأوالغیبةعنالتوبةمثل،التوبة
قالكمابفضل هللا حسناتإلىسیئاتالتبدلوبھا،الناس، یقوم بھا عموم عامة
أخرىتوبةتوجدھل: السؤالوھنا)). حسناتسیئاتھمهللایبدلفأولئك((تعالى
...وأفضلمنھاأعلىتوبةتوجدنعم: الجوابنعرفھا؟التيھذهخالف

،مستحبةبلواجبةلیستوھي،هللاعبادلخواصتوبھوھي: الخاصةالتوبة- ٢
أو،اللیللقیامتركھمنمثالفیتوب،المستحباتتركمنالعبدیتوبأنوھي
،الضحىلصالةتركھمنیتوبأو،والمساءالصباحألذكارقولھعدممنیتوب

األعمالمنوالنوافلالمستحباتتركھل: السؤالوھنا،وتركفعلتكاسلھعنأو
أنھسببھابل،معصیةفعلأنھسببھالیسالتوبةھذه...الطبعا: الجواب؟معصیة

،التركھذامنفتابهللایحبھشیئاتركأنھبالندموأحس،مستحبةطاعةفيقصر
یفعلھالموإن،أجراأخذفعلھاإنمستحبةنماإو،العبدعلىواجبةغیرفھيوإال
مرتبةً أعلىتوبةتوجدھذاومعالمؤمنینخواصتوبةفھيوبھذا،علیھشيءفال

...األطالقعلىاألفضلمنھا



كلھاأعمالھفتصبحالمباحاتفعلمنالعبدیتوبأنوھي:الخاصةخاصةتوبة- ٣
علىاألفضلھيلماذاقریباً ستعلمونتندھشوافال،للمباحمكانوالحسنات#

أنقالمنمنھا؟أتوبفلماذامحرمةلیستالمباحاتقائلیقولقد؟؟؟األطالق
تحولأنتكون-معيركز-ھناالتوبةولكن،المحرماتعنفقطتكونالتوبة

تأتيأنیحبتعالىالمباحاتتفعلأنیجوزنعم. وحسناتثوابإليالمباحات
أنھالشكمستحباتإليالمباحاتیحولكیفیعرففالذي،أباحھومارخصھ

لكن)) یعلمونالوالذینیعلمونالذینیستويھل((تعالىقالهللاعندمقامأعلى
طریقعنمستحباتإليالمباحاتتحولطریقةتوجد! التوبة؟ھذهتكونكیف

طاعةعلىبھتتقويأنبھفأنويالمباحتفعلأننویتإذاكیف؟. الذكیة_النیة#
تستطیعلنتأكللمفإذا،الصالةعليتتقوىأنبھفأنويتأكلأنأردتإذامثالهللا

،والعبادةالعملفيتركزأنلتستطیعبالنومإنويآخرمثال،الصالةفيالخشوع
إذالكنأجروفیھعبادةأیضاً والعمل،الفجرلصالةاالستقاظالمبكربالنومأنويأو

الذكیةالنیةھذا،لإلستغالل_فرص#سلسلةفيذلكعندالكثیرسنعرف،نویت
ذھبإلىالترابیحولونحیثلألذكیاءالحقیقةفيألنھااألبرار،تجارةنیةیسمونھا

البعضأنّ نعلم". طاعةلھبالنسبةالراحةوقتالمؤمن:"العلمأھلبعضقال،
العملوقتلماذا: نقولونحن،علینامكررةوھيالمعلوماتھذهنعرفنحنیقول

إذایتعبأحدارأیتمفھل،أحداتتعبالسھلةالنیةأنالعجیب! نطبقھا؟والننساھا
تنفعالذكريفإنوذكر((تعالىهللاقالیتذكر؟الذيفمن؟بسیطةفالنیةنوي

)).المؤمنین

العباسيأبوسعیدالمادةھذهبجمعقام
ھـ١٤٣٧ذي الحجة//١٤–یوم السبت 

محفوظةالحقوقجمیع

النقياالبداعنورشبكةلدى

============================================



٥/نتوبھیاسلسلة

الخامسةالحلقة

))جداً مھم((والمعاصيالذنوبآثار: بعنوان

الذنوبآثارحول،هللارحمھالقیمابناستاذيلنا هدّ أعرائعموضوعكلھنا
كتابھفي-للتوبةجمیعاً وفقناو،منھاوأیاكمهللاسلمنا- أثر٢٤ذكر،والمعاصي

منوللمعاصي: (( هللارحمھیقول" الشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب"
.هللاإالیعلمھالماواآلخرة،الدنیافيوالبدنبالقلبالمضرةالمذمومةالقبیحةاآلثار

.النورذلكتطفئوالمعصیةالقلب،فيهللایقذفھنورالعلمفإن. العلمحرمان. ١

).یصیبھبالذنبالرزقلیحرمالعبدإن(المسندوفي. الرزقحرمان. ٢



لھاجتمعتلوأصال،لذةیقارنھاوالیوازنھاالقلبھفيالعاصيیجدھاوحشة. ٣
.الوحشةبتلكتفِ لمبأسرھاالدنیالذات

.إیالمُ بمیتٍ لجُرحٍ وماحیاة،قلبھفيمنإالبھیحسالأمروھذا

.منھمالخیرأھلسیماالالناسوبینبینھتحصلالتيالوحشة. ٤

.نفسھمنمستوحشافتراهنفسھ،وبینوبینھوأقاربھ،وولدهامرأتھوبینبینھفتقع

.وامرأتيدابتيخلقفيذلكفأرىهللاألعصيإني: السلفبعضوقال

.أمورهتعسیر. ٥

.البھیماللیلبظلمةیحسكمابھایحسحقیقةقلبھ،فيیجدھاظلمة. ٦

.والبدنالقلبتوھنالمعاصيأن. ٧

.الطاعةحرمان. ٨

.بركتھوتمحقالعمرتقّصرالمعاصيأن. ٩

بعضا،بعضھاویولدأمثالھاتزرعالمعاصيأن. ١٠

منھا،والخروجمفارقتھاالعبدعلىیعزحتى

بعدھا،السیئةالسیئةعقوبةمنإن: السلفبعضقالكما

.بعدھاالحسنةالحسنةثوابمنوإن

- العبدعلىأخوفھامنوھو-إرادتھ،عنالقلبتضعفأنھا. ١١

فشیئا،شیئاالتوبةإرادةوتضُعفالمعصیةإرادةفتقوى

.بالكلیةالتوبةإرادةقلبھمنینسلخأنإلى

.عادةلھفتصیراستقباحھاالقلبمنینسلخأنھ. ١٢

.فیھكالمھواللھالناسرؤیةنفسھمنیستقبحفال

عزهللاأھلكھاالتياألمممنأمةعنمیراثفھيالمعاصي،منمعصیةكلأن. ١٣
.وجل



وھكذا. لوطقوممیراثواللوطیة. وقومھفرعونمیراثواإلفساداألرضفيفالعلو

.عینھمنوسقوطھربھعلىالعبدلھوانسببالمعصیةأن. ١٤

.لعصمھمعلیھعزواولوفعصوه،علیھھانوا: البصريالحسنقال

أحد،یكرمھلمهللاعلىالعبدھانوإذا

).مكرممنفمالھهللایھنومن: (الحجسورةفيتعالىهللاقال

قلبھ،فيوتصغرعلیھتھونحتىالذنوبیرتكبیزالالالعبدأن. ١٥

.الھالكعالمةوذلك

ذنبھ،شؤمعلیھیعودوالدوابالناسمنغیرهأن. ١٦

.والظلمالذنوببشؤموغیرهھوفیحترق

تعالى،هللاطاعةفيالعزّ كلالعزّ فإنالذلتورثالمعصیةأن. ١٧

).جمیعاالعزةفللھالعزةیریدكانمن: (فاطرسورةفيتعالىقال

.طاعتھفيإالیجدھاالفإنھهللابطاعةفلیطلبھاأي

قلوبھمیفارقالالمعصیةذلفإن: ... البصريالحسنقال

.عصاهمنیذلأنإالهللاأبى

.العقلنورتطفئوالمعصیةنوراللعقلفإنالعقلتفسدالمعاصيأن. ١٨

المغفلین،منفكانصاحبھاقلبعلىطبعتكاثرتإذاالذنوبأن. ١٩

)یكسبونكانواماقلوبھمعلىرانبلكال: (المطففینسورةفيتعالىقالكما

وسلم،علیھهللاصلىهللارسولدعوةحرمان. ٢٠

.والمؤمناتللمؤمنینیستغفرأننبیھأمرسبحانھهللافإنالمالئكةودعوة

خیر،كلأصلوھوللقلب،الحیاةمادةھوالذيالحیاءذھاب. ٢١

.بأجمعھخیركلذھابوذھابھ



"كلھخیرالحیاء: "قالأنھوسلمعلیھهللاصلىعنھالصحیحوفي

".شئتمافصنعتستحِ لمإذااألولىالنبوةكالممنالناسأدركومما: "وقال

وھنالكوشیطانھ،نفسھوبینبینھوتخلیتھوتركھلعبدههللانیسانتستدعيأنھا. ٢٢
.نجاةمعھیرجىالالذيالھالك

هللاإنهللاواتقوالغدقدمتمانفسولتنظرهللاتقواءامنواالذینأیھایا: (تعالىقال
)الفاسقونھمأولئكأنفسھمفأنساھمهللانسواكالذینتكونواوال* تعلمونبماخبیر

النقم،وتحلالنعمتزیلأنھا. ٢٣

بذنب،إالنقمھبھحلتوالذنب،بسببإالنعمةالعبدعنزالتفما

إالبالءرفعوالبذنب،إالبالءنزلما: عنھهللارضيطالبأبيبنعليقالكما
.بتوبة

).كثیرعنویعفواأیدكمكسبتفمامصیبةمنأصبكموما: (تعالىقالوقد

وانحرافھ،مرضھإلىواستقامتھصحتھعنالقلبتصرفأنھا. ٢٤

وصالحھ،حیاتھبھاالتيباألغذیةینتفعالمعلوالمریضایزالفال

.))األبدانفياألمراضكتأثیرالقلوبفيالذنوبتأثیرفإن

أثراً ...٢٤ثم قال بعدما سرد 

وارتیاحاإلیھواشتیقابربھوأنساوفرحاطرباقلبھیرقصمننعیممنھذافأین(( 
بذكره؟وطمأنینةبحبھ

ومافیھا،العیشلذیذذاقواومامنھاخرجواالدنیاأھلمساكین: بعضھمیقولحتى
.فیھاماأطیبذاقوا

ویقول. بالسیفعلیھلجالدونافیھنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملو: اآلخرویقول
.اآلخرةجنةیدخللمیدخلھالممنجنةالدنیافيإن: اآلخر

أنھیرىوھوالعقدھذافيالغبنكلوغبنالثمن،بأبخسالغاليحظھباعمنفیا
معك،بضاعةمنعجبافیاالمقومین،فاسألالسلعةبقیمةخبرةلكتكنلمإذاغبن،



الثمنوضمنالتبایععقدیدهعلىجرىالذيوالسفیرالجنة،وثمنھامشتریھا،هللا
.))الھوانبغایةبعتھاوقدوسلمعلیھهللاصلىهللارسولھوالمشتري؛عن

،لنتوبھیاھیا: نقولسوىشیاً نزیدولنهللارحمھقیمابناإلمامقالھبمانكتفي
الھأنالتنس،یمھلكوقتاً ویعطیكتوبتكینتظروهللامفتوحفالباباآلنتبأخي
فيتستمرأنوھي،قلبكعلىالرانیسیطرأناحذرثم ،الموتعندتوبة

.تتوبوالالمعاصي
،تلیھاالتيالحلقاتفيأحكامھاثمالتوبةشروطعنسنتحدثالقادمةالحلقةفي
خیروإلىخیروفيبخیردمتم

العباسيأبوسعید/ أخوكم

ھـ١٤٣٧ذي الحجة//١٧–یوم الثالثاء 

٦/نتوبھیاسلسلة

))جداً ھامة((السادسةالحلقة

.شرطكلعالمةمعالتوبةشروط: عــــن

للتوبةالعلمأھلذكربسم هللا نبدأ ... 
ھذهعظمةمنیزیدفیھاالتفكرأنشروطاً،

سبحانھهللاإلىاألوبةفيوأثرھاالتوبة
الدرجاتورفعاإلیمان،وزیادةوتعالى،

خمسوھناك،وتعالىسبحانھالرحمنعند
:كالتاليشروط

وجھبتوبتھیقصدأنوھواإلخالص)) ١
وحدههللاألجلوشروطھاالتوبةفيیبدأأنوعالمتھ،وجلعزهللا

السریعوالعزمالنھائي،واإلقالعالفوریة،المفارقة: وعالمتھالذنبعناإلقالع)) ٢
.قلبھظلمةبھوتقعربھ،عنیحجبھمماالعبدتخلصفيالفعلھذاعلى



الحدیثوفي. التفریطمنوسلففاتماعلىالحزنطول: وعالمتھ: الندم)) ٣
))توبةالندم((

: وعالمتھ: المعصیةإلىالعودعدموعلى،الطاعةفياستمرارعلىالعزم)) ٤
الةَ َوأَِقمِ : وجلعزلقولھتحقیقاً فات،لماالتدارك َھارِ َطَرِفيِ الصَّ اللَّْیلِ ِمنَ َوُزلًَفاالنَّ

َئاتِ ُیْذِھْبنَ اْلَحَسَناتِ إِنَّ  یِّ : وسلمعلیھهللاصلىالمصطفىولقول] . ١١٤:ھود[السَّ
..).تمحھاالحسنةالسیئةوأتبع(

وقبل،الموتعندالغرغرةحالإلىالعبدیصلأنقبل،التوبةوقتفيالتوبة)) ٥
... مغربھامنالشمستشرقأن

وعلى،أھلھاإلىالمظالمردوھوالعبادبحقوقیتعلقسادسشرطوینضاف
هللارسولعنجاءفقدالناس،حقوقیؤديوأنالناس،مظالممنیتحللأناإلنسان

مالأوعرضمنألخیھمظلمةعندهكانتمن: (قالأنھوسلمعلیھهللاصلى
بقدرأخذصالحعمللھكانإندینار،والدرھمیكونأالقبلالیوممنھفلیتحلل

البخاريرواه،)علیھفحملصاحبھسیئاتمنأخذحسناتلھیكنلموإنمظلمتھ،
هللاشاءانالسابعةالحلقةفيعلیھاسنركزبالذاتالنقطةوھذه. صحیحھفي

التائبینأحوال،التوبةمعوقات،التوبةأحكامعنالمقبلیناألسبوعینفيسنتحدث
السلسلةھذهسننھي. واإلیمانالھدایةفيالتوبةدور،الذنوبفيالغارقینأحوال،

.للسلسلةالرسمیةالفیسوصفحةالمنتدىعلىقریباً 

هللاحفظھالعباسيأبوسعید: أخوكمةادالمھذهبجمعقام
ھـ١٤٣٦/ذي الحجة/٢٤–یوم الثالثاء 

============================================



٧/نتوبھیاسلسلة

التوبةأحكام>>> السابعةالحلقة

یجبالتوبةتتمحتىوذكراً ،وعالماتھاالتوبةشروطعنالسابقةالحلقةفيتحدثنا
ماھذا... األحكاممنیجبماوتطبیقومراعاة،لعامالتھاوفقاً الشروطتحقق

.اآلنعنھسنتحدث

فيحدیثيیواكبجدیدبطرحوتقدیمھا،جمعھافيتعبتأحكامھناكاألخوةأیھا
فالعلم،ھنانستفیدهممانعملأنیجبنتوبوحتىنتوبھیا،الھامةالسلسلةھذه
بسردهوأبداموضوعيفيساركز... بنافعولیسمضرٌ ھضمبالكالطعامعملبال

. الحلقةمرادفھملیسھلنقاطشكلعلى

التوبة؟حكمما/١

هللاإلىوتوبوا: (تعالىلقولھالزللفيوقعومسلمةمسلمكلعلىواجبةحكمھا
).تفلحونلعلكمالمؤمنونأیھاجمیعاً 



أخرتھا؟إذاعلىیجبوماذاالتوبة؟تأخیرحكمما/ ٢

: توبتانعلیھیؤخرھاومن،علیناهللاأّوَجبھلواجبتركألنھاالتوبةتأخیرالیجوز
.التوبةتأخیرمنتوبةو،الذنبمنتوبة

نتوب؟حتىالتوبةماھي/ ٣

كانفإن،الذنبإلىیعودالأنعلىوالعزم،واإلقالع،الندمھيالتوبة: التوبة
.استرضاهأوقضاهآلدميتبعةأو،قضاهفرضتركالذنبھذا

منھا؟توبأنیجبالتيالذنوبھيما/ ٤

وھذه... مازلتوالبعضبعضاً ولیس،عامةتوبةمنھاتتوبأنیجبالذنوبجمیع
.واجبتركأومحرمفعلأماالذنوب

والندم؟الذنبعناإلقالعیكونكیف/٥

الشعورھوالندم... تركھأوفعلھعلىأندمذكرتھوكلماإلیھوالتنظرأتركھفقط
الندمعالمة،عزوجلهللاحقفيوالتفریطوالتقصیرالخللوقوعوالرضابعدم
.التفریطمنوسلففاتماعلىالحزنطول

؟التوبةلصحةاللسانياالستغفاریشترطھل/ ٦

وأنما،التوبةلصحةهللاأستغفر: بلسانھیقولأنأياللسانياالستغفاریشترطال
.السابقةالحلقةفيذكرناھاالتيالتوبةشروطفقط

الكاذبة؟التوبةماھي/ ٧



فيالمعصیةلذةببقاءوذلك،القلبدونباللسانتوبةوھي: الفاسدةالتوبةھي
ھذا: الجوابكاذبة؟توبةھذهھلبتكرارتوبةمعالذنبفياإلستمرارأما،القلب
قضایاوھناك،التائبینأحوالفيعنھوسنتحدثترجعثمتتوبترددیسمى

...فیھانخوضأننریدالكثیرةومسائل

االصرار؟وعدمالتوبةعلىیعینالذيما/ ٨

العزیزهللاكتابفيالفكرإدامةاإلصراروحلالتوبةعلىالباعث: علماؤناقال
منوصفھوماالمطیعین،بھووعدالجنةتفاصیلمنسبحانھهللاذكرهوماالغفار،
هللافدعاورجاؤهخوفھقويحتىذلكعلىودامالعاصین،بھوتھددالنارعذاب
ویرجوالعقابمنیخافوالرجاء،الخوفثمرةوالرھبةوالرغبةورھبا؛رغبا

للصوابالموفقوهللالثواب،

آخر؟ذنبعلىوالبقاءذنبمنالتوبةتصحھل/ ٩

القیمابنكالممننقالالمنجدمحمدالشیخإلیھوصلمالكن،خالفیةالمسألةھذه
...التوبةشروطتحققواحدبشرطإالتصحالالتوبةانإلىهللارحمھ

الحد؟تسقطالتوبةھل/ ١٠

قالولھذاحدا؛تسقطالالتوبةأنأعلمھفیماخالفوال: هللارحمھالقرطبيقال
علیھمأقیمتعلیھمالشھادةوقامتتابوامتىوالقاذفوالسارقةالسارقإن: علماؤنا
.الحدود

التوبة؟فيماأھمماھو/ ١١

"السادسةالحلقةراجع"عالماتھاوظھورالتوبةشروطتطبیق



التوبة؟هللاالیقبلمتى/ ١٢

:مواضعثالثفي

إن((وسلمعلیھهللاصلىلقولھالموتمناألخیرةلحظاتعندأيالغرغرةعند- ١
عند- ٣- مغربھامنالشمسشروقعند- ٢- )) یغرغرلمماالعبدتوبةیقبلهللا

(( أیضاً وقال)).یكسبونماكانقلوبھمعلىرانبلكال(( القلبعلىالرانوقوع
)).الضالونھموأولئكتوبتھمتقبللنكفراازدادواثمإیمانھمبعدكفرواالذینإن

منالتوبةتكونكیف/ ١٣

؟البدعمن- أ

والندمبإقالعالتوبةشروطتطبیق: ثانیاً ،العملھذهببدعیةاقرارأوالً : باختصار
.... و

فيضاللةوكلضاللةبدعةكل(للدینمخالفةوأنھاالبدعةھذهللناستبین: ثالثاً 
)النار

أن،" الخامسةالحلقة"المنافقونالضائعونسلسلةفيذكرنااألصغر؟النفاقمن- ب
تكونكیفولكن،صاحبھیتبلمإذااألكبرالنفاقإلىیؤديالعملياالصغرالنفاق

الریاءعناإلقالعمنالتوبةشروطیطبق: أوالً : تامباختصارالجوابالتوبة؟
المنافقینخصالالتنزھمن: ثانیاً الشروطوبقیةوالندمللباطنالظاھرومخالفة
: رابعاً ،والعبادةالعملفياإلخالص: ثالثا،الخ... ووالغدروالخیانةكالكذب
.القادمةالحلقاتفيالتائبینأحوالفيعنالحدیثوسیتمالباطناصالح

الشرك؟من/ ج

إالأبداً التوبةهللاوالیقبل،هللادونعبادةوھياألكبرالشرك: نوعانالشرك
یشركومنیشاءلمنذلكدونماویغفربھیشركأنیغفرالهللاإن((بالتوحید



، والشرك األصغر : وھو الریاء وتكون التوبة بإصالح ))مبیناً ضالالضلفقد
النیة واصالح الباطن ، ونكرر أن التوبة بشروط التوبة.

.السماحوطلبأھلھاإلىالمظالمورد،التوبةشروطتطبیق: ؟السرقةمن/ د

منالفائتقضاءو،التوبةشروطتطبیقدائمانكرر: الصالة؟تركمن/ ھـ
الصلوات

طلب،لھأسئتمنلكلاإلستغفار،التوبةشروطتطبیق: ؟والغیبةالكذبمن/ و
.كذباً القولوھوالبھتعندخصوصاً أمكنإنالسماح

اإلباحیاتمشاھدةومثلھهللالحرماتانتھاكھوالعملھذا: السریة؟العادةمن/ ز
،للعملمحبطأنھوأخبروسلمعلیھهللاصلىالرسولحذروقد،وصورمقاطعمن
تطبیق- ١ثالثخاللمننتوب: الجوابالشنیع؟العملھذامننتوبكیفلكن

یخلصمابكلاالستعانة-٣- الصالحبالعملتقویتھاإلیمانتجدید- ٢-التوبةشروط
وخصوصاً ،اإلثارةوللعادةالموصلةأسبابوترك،إستعانةذلكومنمنھا

البصر_غض#

الفائتقضاءو،التوبةشروطتطبیقدائمانكرر؟والصیامالزكاةتركمن/ ح
.الواجبةالزكاةمالواخراج

رضامنهللاورضاوارضائھما،التوبةشروطتطبیق: ؟الوالدینعقوقمن/ ط
.الوالدین



نھائیاً الفتیةترك،للناسالخطأبیان،التوبةشروطتطبیق: علم؟بغیرالفتیة/ ي
.النافعالشرعيبالعلمالتزود،ألھلھا

.األخیرالسؤالعلىنجیبأنیمكننطیلالوحتى

المظالم؟ردیكونكیف/ ١٥

حقوقأما،صاحبھاویحب،التوبةیحبرحیمغفوراوھووبینھبینكهللاحقوق
للضعیففیقتصص،الظلمالیرضى،سبحانھعدلوربنا،وبینھمبینكفالالناس

بالتوبةفأنت،لھاسبحانھیقتصّ الحیواناتحتى،القويمنویأخذالحسابیومفي
تتمكیفولكن،سوابقكمنوتنجو،العادلالربانيالقصاصذلكمنتتخلص

السماحوطلب،أھلھاإلىالحقوقارجاعثمالتوبةبشروطتتم: الجواب؟التوبة
.السابقالسؤالفيھذامنجزءبّیــناوقد،والعفو

العباسيأبوسعید/ جمع وأعداد
ھـ١٤٣٦/ذي الحجة/٢٤–یوم الثالثاء 

٨سلسلة ھیا نتوب/
الحلقة الثامنة

التوبةبعنوان: معوقات
بسم هللا نبدأ...

وبعد أن ذكرنا في الحلقتین ◀
إال السابقتین ، أن التوبة التحقق
بشروط التوبة ، ولكل شرط 

أحكام ثم ذكرناعالمة تحققھ ، 
لرفع من مستوى ، وھيالتوبة



وقوة التوبة حتى تصل للتوبة النصوح ، أما في ھذه الحلقة نتحدث عن أمر مھم جداً 
في طریق التوبة فماھي؟ ندخل في اتبوعقلذا یجب التركیز ... عـــن معوقات

...صلب الموضوع

-ما یلي:التوبةمعوقاتوأكثرأھممن ◀◀

تأنو،أعطي سؤال منطقي : كیف ترید أن تتوبو، الذنبعلىاإلصرار/ ١
ونجد في القرآن تنبیھ لھذه القضیة في قولھ : صي؟! اب والمعومستمر في الذن

َیْغِفرُ َوَمنلُِذُنوِبِھمْ َفاْسَتْغَفُرواْ ّهللاَ َذَكُرواْ أَْنفَُسُھمْ َظلَُمواْ أَوْ َفاِحَشةً َفَعلُواْ إَِذاَوالَِّذینَ {
ُنوبَ  واْ َولَمْ ّهللاُ إِالَّ الذُّ ْغِفَرةٌ َجَزآُؤُھمأُْولَئِكَ * َیْعلَُمونَ َوُھمْ َفَعلُواْ َماَعلَىُیِصرُّ مِّنمَّ

ِھمْ  بِّ وھنا خطورة تكمن في اإلصابة بالران ، {كال بل ران على .]عمرانآل}[ رَّ
.نوا یكسبون}قلوبھم ما كا

عمالً معصیة، وھنا تكمن الخطورة ، حیث یرى ال(التھاون)الذنباستصغار/٢
، وال غبار علیھ وأعطي مثال: من یستخف بالسرقة و نھب األموال ، وسھالً اً بسیط

عجباً! لذا یجب أن نشعر ؟وھو یْستْصغرھا،طبعاً كیف لھ أن یتوب من السرقة
، وخاصة الكبائر ، فال ترضى بھا لحسناتلحقیقي للكیان وبالعصیة وكأنھا تدمیر 

والخطورة ھنا ھي اإلصابة بالنفاق ، ركز لما قالھ سیدنا النبي صلى هللا علیھ وسلم : 
یرىالفاجروإنعلیھیقعأنیخافجبلتحتقاعدكأنھذنوبھیرىالمؤمنإن(( 

یقولو)) رواه مسلم ، عنھفذبھبیدهأيھكذابھفقالأنفھعلىمركذبابذنوبھ
أعماالً لتعملونإنكم: [صحیحھفيهللارحمھالبخاريرواهفیماعنھهللارضيأنس
منوسلمعلیھهللاصلىالرسولعھدعلىنعدھاكناالشعرمنأعینكمفيأدقھي

ھذا ھو الفرق أخواني الكرام بیننا وبین خیر القرون.]الموبقات

وإنالمجاھرون،إالمعافىأمتيكل: ((-وسلمعلیھهللاصلى-قال، المجاھرة/ ٣
قدفالن،یا: فیقولربھ،سترهقدیصبحثمعمالً باللیلالعبدیعملأنالمجاھرةمن

أخرجھ[))علیھهللاستریكشففیصبحربھ،یسترهباتوقدوكذا،كذاالبارحةعملت
]. والسبب یرجع لضعف الحیاء وقلة األدب مع هللا ، مما یجعلھ عرضة لعدم مسلم

الستر والتوبة. استغالل 



وتأخیرھا ، فالتوبة ھي تغییر یحتاج إلى حسم وفصل وجدیة التوبةتسویف/ ٤
ھي الموت ن الخطورة وعمل ، لذا یبقى ھذا العائق یحول دون التوبة ، وھنا تكو

دون توبة ، {حتى إذا جاء أحدھم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحاً فیما 
تركت كال إن ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون} فیجب مبادرة في التوبة 

منیتوبونثمبجھالةالسوءیعملونللذینهللاعلىالتوبةإنماعمالً بقولھ تعالى { 
.}حكیما علیماهللاوكانعلیھمهللایتوبفأولئكقریب

ن، ممین: وھذا العائق سبب في عدم توبة الكثیرالسوءوقرناءالسیئةالصحبة/٥
((فالمرء على والصحبةواقع ضحیة ھؤالء ، لكن كل انسان بیده حق االختیارھو 

)) ، فالتخلص منھم سبیل وكفیل بالتوبةُیَخالِل، فلینظر أحدكم من دین خلیلھ
یعینوك في لن یتصاحب أصدقاء آخرنوالرجوع إلى هللا ، ولیس ھذا فقط بل یجب أ

فیكیدوا لك كیداً...، ، حتى الیقاربك السابقین مصلحینولیكونوا صالحین ، توبة 

كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ، المبتدع یتقرب (البدع):الدینفياالبتداع/ ٦
على صواب في فعلھ وعملھ ھحیث یعتقد أن-أخوتي–ة إلى هللا ببدعتھ ، وھنا المشكل

(( ومن فیستمر ، فكیف لھ أن یتوب ؟، لذا نعرف قیمة العلم ھنا ... ألن العلم نور.
یرد هللا بھ خیراً یفقھ في الدین)).

: قال تعالى لنبیھ: { فذكر فإن الذكرى تنفع ذكر هللا والوعظعناإلعراض/ ٧
المؤمنین } من عالمات اإلیمان االنتفاع بالذكرى والمواعظ ، في سیاق آخر قال 
تعالى: { فذكر إنفعت الذكرى _ سیذكر من یخشى _ ویتجنبھا األشقى } إذن من 

ك عالمات الشقاء اإلعراض عن ذكر هللا ، فأنت یامن ترید التوبة والھدایة علی
بالوعظ ومجالس الذكر وما أكثرھا اآلن 

یجعل اإلنسان في اتباع حقیقي وقوي لخطوات الشیطان واستحواذه علیھ {استحوذ 
علیھم الشیطان فأنساھم ذكر هللا } نسوا ذكر هللا فأنساھم أنفسھم ... فھلكوا وال حول 

الشیطان لھ ولیاً فساء ولیاً}.



/ التردد في التوبة : من یرید أن یتوب یجب أن یحقق شروط التوبة ثم یعمل ٨
بأحكامھا ، لكن قد یضعف اإلنسان في توبتھ ، ویرجع للمعصیة ، ثم یتوب فترة ، ثم 
یرجع ... ویكون ھكذا حالھ ، مثل : مدمن العادة السریة التي ھي من معاصي الخفیة 

لفواحش الدنیة ، فما الحل؟ وا
ثم ، ) أن التوبة ھي أول خطوة في سبیل الھدایة٣ذكرنا في سلسلة سبیل الھدایة (◀

تجدید اإلیمان ثم الخطوة العملیة (اتباع الرسول أمراً ونھیاً وقدوة) ، فعندما تخرج 
ا ، عن سبیل الھدایة ترجع لمعاصیك لذا ركز حبیبي في هللا ، وجدد التوبة بشروطھ

ان شاء هللا.كل ھذا عنوجدد اإلیمان تجدید عمیقاً سنعرف قریباً أكثر

سورة) ١١} [(ِبأَْنفُِسِھمْ َماُیَغیُِّرواْ َحتَّىِبَقْومٍ َماُیَغیِّرُ الَ ّهللاَ إِنَّ {وتذكر قول هللا:
الُِمونَ ُھمُ َفأُْولَِئكَ َیُتبْ لَمْ َوَمنْ {: أیضاً وقولھ ]الرعد ].١١:الحجرات[}الظَّ

فيالغارقینأحوالوسنعرف أكثر وأكثر في الحلقتین القادمتین أحوال التائبین و◀
.والمعاصيالذنوب

دمتم في طاعة هللا وتوفیقھ

كتبھ/ أبوسعید العباسي

ھـ١٤٣٧صفر ٢١–یوم الخمیس 

==================
=========

٩/نتوبھیاسلسلة

التاسعةالحلقة

أحوال التائبین: بعنوان

...نبدأهللابسم
بعد أن ذكرنا معوقات التوبة ◀

وشروطھا وأنواعھا وأھمیتھا 
قلكم ــنوآثار الذنوب والمعاصي ، ن



ا العمل لنتحدث عن أمر یشمل ما سبق إن شاء هللا.مع ھذ

سنقسم الموضوع على تصنفین :بدایةً ◀◀

ثالثة:)) أحوال التائبین حسب نوع التوبة ، وھم ١(◀
فيلحظةآخرإلىالتوبةعلىیستقیمونالذینوھمالتوبة القویة اإلیمانیة : - ١

، توبة تنبع من إیمان قوي ، فھي توبة الذنبإلىبالعودةأنفسھمتحدثھمولمحیاتھم،
قویة محسوم أمرھا ، كیف یحدث ذلك ستعرف في آخر الحلقة.

عائق التردد ، أتوب ھاالتي یعترضالتوبة الضعیفة المترددة : وھي التوبة - ٢
وارجع ثم اتوب وأرجع للذنب مرة أخرى ، سبب ضعف ھذه التوبة ضعف اإلیمان ، 

بین الطاعة والمعصیة أعاق فالترددألن اإلیمان ھو المحرك ، والعمل ھو دلیلھ. 
التردد.عنفرد نقطة في ھذه الحلقة ن. وس، وحال بینھماالعبد في طریق التوبة

بة الكاذبة: وھي توبة المنافقین وأھل التناقض ممن شابھم ، فیتوب بلسانھ التو- ٣
والحول والقوة وخلواتجرائمدون قلبھ ، أو یتوب أمام الناس ظاھریاً وفي الباطن 

ودة لفعل المعصیة إن أو یتوب والیزال یتمنى العتناقض! وأي ، تناقض 
، والتخلص من ھذا التناقض والكذب.سنحت الفرصة ، لذا یجب التوبة الصادقة 

)) أحوال التائبین حسب زمن التوبة:٢(◀

حالھم قبل التوبة: وھذا ما سنعرفھ في الحلقة القادمة بعنوان أحوال الغارقین في - ١
الذنوب والمعاصي ، لكن ھنا یلزمھم التقریر وأخذ القرار الحاسم بالتغیر ، حتى 

یتوب ویستحضر النیة وهللا الموفق

حالھم مع التوبة: أو مع بدایة التوبة ، وھي التوبة بشروط التوبة الخمسة - ٢
المذكورة في الحلقة ، والعمل بأحكام التوبة لكي تنضبط ، واألخذ بمحفزات التوبة 

وسنذكرھا الحقاً 
حالھم بعد التوبة : تحقیق االستقامة وفق خطوات سبیل الھدایة التي خصصنا لھا - ٣

وان سبیل الھدایة ، وأولھا التوبة ، ثم تجدید اإلیمان ، ثم اتباع سلسلة كاملة بعن
الرسول صلى هللا علیھ وسلم نھیاً وأمراُ وقدوة ... لماذا ھذا؟ 

الھدایة  كما قال تعالى : { ة إن التائب یجب أن یسعى بقوة نحو ثذكرنا في الحلقة الثال



عن طاعة نبیھ { وإن وآمن وعمل صالح ثم اھتدى } وقولھمن تابوإني لغفار ل
تطیعوه تھتدوا}

## محفزات التوبة ##

ھنالك كالم جمیل البن القیم رحمھ هللا نلخصھ بشكل نقاط ، من محفزات التوبة:◀

وحدیثھاقدیمھاوكبیرھا،صغیرھاالذنوبجمیعمنعامةتوبةالتكونأن- ١
، وأن باب التوبة مفتوح للجمیع ، عیبھویسترذنبھ،لھسیغفرهللاأناستحضار - ٢

وأن هللا یفرح بالتوبة.
، وحسم التوبة والعمل ألجلھا بشروط التوبة كما توانٍ والترددفال: العزمإجماع- ٣

.ناقلنا وكرر
وأكبرالبالء،أعظمأنعلملھذاتفطنإذافإنھوآثارھا،الذنوبخطرةمعرف- ٤

.والمعاصيالذنوبأثرمنعلیھتحلإنماالمصائب
@@ سؤال مھم @

كیف تكون التوبة قویة؟◀◀

باختصار تام : التوبة انتقال من ظلمة المعصیة إلى نور الطاعة ، فأول ما تحتاج لھ 

تأخذ بمحفزات التوبة ، وتجتنب معوقاتھا ، وتھتم بإیمانك وتجدده ، وتدخل مضمار 
وإیاك نستعین _ اھدنا الصراط المستقیم } وذلك باتباع سبیل الھدایة { إیاك نعبد

}و إن تطیعوه تھتدوا{الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

## التردد ##

، السبب أن ما بعد لألھمیةذكرنا الحل في الحلقة السابقة ونكرره ھنا مرة أخرى ◀
نتكاسة. ركز معي في ھذه الحدیث { قل الاالتوبة لم یتحقق فعدنا للبدایة وصارت

طلب النصح ، نعم ... اإلیمان  صحابيا الرسول لھم استقم } نصیحة وجھث
واالستقامة ، وھذه اآلیة أیضاً { إال من تاب وآمن وعمل صالح ثم اھتدى } فیعد 

الصالح اتباعاً یأتي الدور على اإلیمان ثم العملمھم جداً ثم االھتمام بموضوع التوبة 
وفق فھو القائل : { والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا} { المللرسول ال ابتداعاً ، وربنا 



@@ سؤال مھم @
ھل التوبة صعبة ھكذا؟◀

القادمة.صعبة ، ونترك تفاصیل الجواب في الحلقة تیسول، ال طبعاً ... لیست سھلة 

دمتم بخیر.
سعید العباسيكتبھ/ أبو

ھـ١٤٣٧/صفر/٢٥–یوم اإلثنین 

١٠/نتوبھیاسلسلة

ةشراعالالحلقة

فيالغارقینأحوال: بعنوان
والمعاصيالذنوب

بسم هللا نبدأ.. 
یقول هللا عز وجل :{ أفمن كان ◀

في ھذه الدنیا أعمى فھو في 
األخرة أعمى وأضل سبیال} 

أخواني الكرام بعد أن ذكرنا ◀
لتوبة ومع اأحوال التائبین قبل 

التوبة وبعد التوبة ، قلنا أن حالھم 
قبل التوبة سنعرف في ھذه الحلقة 

إلى أربعة كالتالي: والغارقین العصاة ، حیث ینقسم حال  ⬇أحوال الغارقین والعصاة ## ## ⬇
عاصي في العمق ، مسرف المسرف الغافل : ھو الغرقان في بحر الذنوب والم- ١

لم وأ، التوحید والھدایة ، بسبب أنھ لم ینصحھ أحد نور فیھا ، بعید جداً عن التوبة و
، و الملحدعلیھ: الكافر العاصي ، یبحث عن الحق ، وكل ھمھ الدنیا فقط ، ومثال 

، وفیھم والیھمھالیعلم بأمر التوبةالذي مسرف المرتد المسلم الوعبدة الشیطان ، و



وقولھ { نسوا هللا فأنساھم ینطبق قول هللا { أستحوذ علیھم الشیطان فأنساھم ذكر هللا}
ونجد أكثرھم ینتحرون { ومن أعرض عن ذكري فإن لھ معیشة ظنكى}أنفسھم}

المتردد : یتوب ویرجع وقد تحدث عنھ ، والسبب أن لم یستقر على سبیل الھدایة - ٢
فال ندري بما یختم لھ عن عظیم شخص في خطرفرجع لسابق عھده. وھذا ال

بشروط التوبة وأحكامھا النصوح التي العودة فیھا ة، فیجب أن یبادر للتوبالموت#
ویسیر في سبیل الھدایة كما سار سیدنا رسول هللا { وإن تطیعوه تھتدوا}.، 

ا في وقد ذكرن، بصدق وعملالذي حسم أمره وقرر التوبة: المقبل على التوبة- ٣
حیاة المعاصيواسئممسلسلة المھتدون للنور بعضاً منھم ونماذج ، والسبب أنھ

، ألن هللا قال:{ أال بذكر هللا النور والحیاة في التوبة والطاعةواوجدو والذنوب ، 
تطمئن القلوب} ، ومثال علیھ: مسلم حدیث اإلسالم، و العاصي التائب توبة نصوح 

.العودة فیھا

: وھذا أخطر ما في األمر ، ونعلم أّن باب التوبة مفتوحاً ن التوبةالمعرض ع- ٤

 ُ ِبُعونَ الَِّذینَ َوُیِریدُ َعلَْیُكمْ َیُتوبَ أَنْ ُیِریدُ َوهللاَّ َھَواتِ َیتَّ } ، َعِظیًماَمْیًال َتِمیلُواأَنْ الشَّ
فھؤالء ھم أھل الشھوات غیر أنھم یختلفون عن األولین بالعلم بموضوع التوبة ، وال 

، فیترك ، وھذا أكبر عائق من معوقات التوبة یتوبوا  لحبھم الشدید للدنیا وشھواتھم 
وقد ذكرنا منھم في سلسلة الضائعون ، ، ومنھم من یحارب أھل اإلیمانبل التوبة  ، 

، وال عذر لمن یترك التوبة ؛ لھب وأبوجھل وعبدهللا بن أبي بن سلولوأشھرھم أبو
الُِموَن ُھمُ َفأُْولَِئكَ َیُتبْ لَمْ َوَمنْ ألن هللا قال:{ ، ویدخل معھم  المجاھرون }الظَّ

...)المجاھرونإالمعافىأمتيكل(، وفي الحدیث بالمعاصي 

ولدي ھنا تعلیق مھم ، أتركھ في الحلقة األخیرة.◀◀ ⬇##ھل التوبة صعبة ## ⬇
نجیب باالستعانة بأحوال العصاة األربعة:◀



ولن ر ، ویبحث عن السعادة مع األول المسرف : صعبة إال إذا قرروا أن یغیّ ◀
أو ، أو إذا علم من أحدھم بأمر التوبة فإما یقبلیجدھا إال في اإلسالم دین الحق 

وكما قلنا أغلبھم ینتحرون.یعرض ...

مع الثاني المتردد : تحتاج إلى عمل لیحقق االستقرار ، ومن یعاني من ھذا ، یتابع ◀
معي سلسلة سبیل الھدایة. وربنا الموفق

مع الثالث : أسھل من السھل ألنھ فتح باب التوبة بقلبھ ، وحسم أمره ، لكن یلزمھ ◀
أن یعمل ویتوب بشروط التوبة حتى الیكون مثل المتردد

ھذا أصعب من الصعب ، فكیف لإلنسان أن یتوب وھو یرفض التوبة مع الرابع:◀
⬇## التوبة لیست من المعاصي فقط ##⬇والحق.
/التوبة من المعاصي وھذا ما نذكره اآلن وھي واجبة ، ١ثة : أنواع التوبة ثال◀
/ توبة من ضیاع الوقت ٣/التوبة من ترك السنن : وھذه توبة خاصة ومستحبة ، ٢

في فعل المستحبات وذلك عن طریق النیة الذكیة بتحویلھا إلى طاعات كما ذكرنا في 
لثالثة من ھذه السلسلة) ، ولمعرفة المزید راجع الحلقة ا١فرص لالستغالل برقم ( ⬇##الخالصة التوبة والعصاة##⬇

التوبة لیست سوى عمل بالقلب وبالجوارح وفق شروط وأحكام التوبة ومنھ العزم ◀
، وهللا یتوب على وعاندأبىعلى عدم العودة إلیھ ، وھي لیست صعبة إال على من

بشروط التوبة وأحكامھا ، طبعاً ال ... إذن تب ؟ الجمیع فھل أنت مثل الذي قتل المئة 
، وحفز نفسك بمحفزات التوبة ، وسر في بسالح العزموتجاوز معوقات التوبة

، وسنعرف في الحلقة القادمة ثمار الطاعة والتوبة.والھدایة طریق التوبة 

كتبھ/ أبوسعید العباسي
ھـ١٤٣٧/ربیع األول/٦–یوم الخمیس 

=========================



١١/نتوبھیاسلسلة

عشرةدیاحالالحلقة

والتوبةالطاعةثمار: بعنوان

بسم هللا نبدأ...
الخامسة آثار#ذكرنا في الحلقة 

القیمكالمالالمعاصي من الذنوب و
، لكن علیھ هللا ةبن القیم رحمال

حتى نعرف أھمیة التوبة في 
، التحول من المعصیة إلى الطاعة 

نذكر ثمار الطاعة ثم ، القربة إلى
صح عنا موكثمار التوبة ...

هللا رحمھالمسیببنسعیداالمام
أنفسھمالعبادأكرمما[ : قولھ
.]وجلعزهللامعصیةبمثلأنفسھمأھانواوالوجل،عزهللاطاعةبمثل ⬇## أوالً : ثمار الطاعة ##⬇

آَمُنواْ الَِّذینَ {في الدنیا واألخرة: قال تعالى: خیركلوسببالسعادةمفتاحأنھا- ١
آَمُنواالَِّذینَ { وقال أیضاً }اْلقُلُوبُ َتْطَمِئنُّ هللاِّ ِبِذْكرِ أَالَ هللاِّ ِبِذْكرِ قُلُوُبُھمَوَتْطَمِئنُّ 
الَِحاتِ َوَعِملُوا فالعمل الصالح وفعل الطاعات والقربات }َمآبٍ َوُحْسنُ لَُھمْ ُطوَبىالصَّ

عملمن{ سبب في كل خیر وفي نیل السعادة في الدارین كما قال جل ذكره : 
مابأحسنأجرھمولنجزینھمطیبةحیاةفلنحیینھمؤمنوھوأنثىأوذكرمنصالحاً 
، وھذا مجرب ومعلوم ...}یعملونكانوا

، ألن الطاعة وانتكاسةامة بدون زللالسیر في درب الصالح والرشاد واالستق- ٢
مما یجعل العبد مستقیماً على طریق الحق ((سبیل ، تلو الطاعة عالمة لقبولھا 

ھتدوا زدناھم ھدى وأتاھم تقواھم}.، قال الملك القدوس:{ الذین االھدایة)) 



نیل ثمار الحسنات ، والتخلص من آثار السیئات - ٣
فيضیاءً للحسنةإنَّ : « عنھماهللارضيعباسابننختصر الكالم ونذكر ما قالھ

قلوبفيومحبةً ،البدنفيوقوةً ،الرزقفيوَسعةً ،القلبفيونوراً ،الوجھ
ونقصاً ،البدنفيووھناً ،القلبفيوظلمةً الوجھ،فيسواداً للسیئةوإن. الخلق

خمس مقابل خمس وكلھا مكسب فال تفرط .»الخلققلوبفيوبغضةً ،الرزقفي
في الطاعة. 

امتثال ألمر هللا ورسولھ بطاعتھ ، والفوز بالجنة :- ٤

} وقال:{ترحمونلعلكموالرسولهللاوأطیعواقال تعالى  آمراً بطاعتھ ورسولھ: {
}.عظیمافوزافازفقدورسولھهللایطعومن

طاعة مھم جداً عالمات قبول الشروط ونتقل لنونكتفي بھذا و ⬇ثانیاً: شروط قبول الطاعة#### ⬇
ویشترط في قبول الطاعة ثالثة: اإلیمان ونقیضھ الكفر و اإلخالص ونقیضھ الریاء 

واتباع الرسول صلى هللا علیھ وسلم ونقیضھ البدعة.

⬇عالمات قبول الطاعة##ثانیاً: ## ⬇
من أھم عالمات قبول الطاعة

أحب( وھكذا كما قال المصطفى:الطاعةتلوفي الطاعة والمتابعةاالستمرار- ١
.علیھمتفق)قلوإنأدومھاهللاإلىاألعمال

الخوف والرجاء ، الخوف من عدم قبول الطاعة ، والرجاء في قبولھا - ٢
قُلُوُبُھمْ آَتْواَماُیْؤُتونَ َوالَِّذینَ قال تعالى : { }َوِجلَةٌ وَّ

كما قال تعالى بھوالغرورالعجبوعدمالعملاستصغار- ٣
أي ال تتمنن على هللا بكثرة طاعتك وال }تستكثروالتمننلرسولھ في سورة المدثر : { 

الفاسقینحب الطاعة وأھلھا من الصالحین ، وكراھیة المعصیة وأھلھا من - ٤
وھذا عمال بقولھ تعالى : { یا أیھا الذین آمنوا أتقوا هللا وكونوا مع الصادقین}.



⬇ثمار التوبة##ثالثا: ## ⬇
لقد ذكرت في الحلقة االولى والثانیة بعض ثمار التوبة ، ولكن أرید ھنا أضیف لھا 

ثالثة أمور:

َوآَمنَ َتابَ لَِمنْ لََغفَّارٌ َوإِنِّينیل أعظم جائزتین: المغفرة والھدایة ، قال تعالى: { - ١
).٢٤} وقد ذكرنا ھذا في وقفات قرآنیة رقم(اْھَتَدىُثمَّ َصالًِحاَوَعِملَ 

مكاسب غیر متوقعة : تبدیل السیئات إلى حسنات، محبة هللا ، رضا هللا ، - ٢
مة واجتناب سخط هللا ، و حسن الخاتمة ، ھل كان ھذا متوقع؟ أضافة للمغفرة و نع

الھدایة واإلیمان.
هللا یفرح بتوبة عبده ؛ ألن یریده أن یتوب ، وسوف نعرف أكثر في الحلقة - ٣

األخیرة إن شاء هللا

كتبھ/ #أبوسعید_العباسي(عبدهللا سعید باوزیر)
ھـ١٤٣٧/ربیع األول/٧–یوم الجمعة 

-------------------------------------------------------------------------

١٢/نتوبھیاسلسلة

عشرواألخیرة.ةنیاثالالحلقة

تنتظر؟ماذالنتوبھیا: بعنوان
بسم هللا نبدأ ..

⬇أخي المبارك ...
⬇أختي المباركة ....

... ھیا نتوب ... كفایة ذنوب ◀
اسمع ؟ ھل ترید السعادة سؤال : 

لما قال هللا : { أال بذكر هللا تطمئن 
سبحان هللا ... كیف القلوب} یا



؟؟!!ونغفل عنھننسى ھذا

وھوأنثىأوذكرمنصالحاً عملمن: {ترید الحیاة السعید اسمع لما قال هللا◀
} طیبةحیاةفلنحیینھمؤمن
و ، طعامك وشرابك و لباسك وعافیتك ، فھو الذي یرزقكخیرالكل یرید لك هللا ◀

ویرید دك أن تتوب { یرید هللا أن یتوب علیكم ی، ویرمنھ سبحانھ عندكھو ماكل 
یحب من یتوب { إن هللا یحب و} ، بل الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میال عظیماً 

ال فالتوابین ویحب المتطھرین} فال تنخدع { یا أیھا االنسان ما غرك بربك الكریم} 
وأیضاً الیخدعك الشیطان { { فال تغرّنكم الحیاة الدنیا}تخدعك الدنیا

قال فبعزتك قال :{وعد وفھو من ، الشیطان یریدك معھ في النارالغرور}
إنما یدعو حزبھ لیكونوا من أصحاب وقال عنھ المولى : {عین} ألغوینھم أجم

، كن منھم ــــلكن ال یستطیع على ھؤالء { إال عبادك منھم المخلصین } ف}السعیر
وابدأ بالتوبة لتعود { ومن تاب فإنھ یتوب إلى هللا متاباُ} 

ثم حقق ما بعد التوبة لتستمر { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عمالً صالحاً ثم ◀
ھل ھذا صعب؟ ال وهللا ، فكم من ضال ضائع اھتدى ، وعرف كثیر سؤال: اھتدى} 

فضاع وھلك مادى وتمردت... وكم من شخصمنھم في سلسلة [المھتدون إلى النور]
بتقواه وخوفھ من واحد ثبت وتمیزمن عرفناھم في سلسلة [الضائعون]  ، وكم ولقد

وتذكر أن القابض على دینھ .ولقد عرفناھم في سلسلة [من قصص المتقین] مواله
كالقابض على الجمر في زمن یعجُّ بالفتن والمنكرات قال تعالى :{ فمن اتبع ھداي 

}. فال یضل والیشقى

ماذا تنتظر تب ... تب إلى هللا ... تب إلى التواب الرحیم ... تب إلى من بیده ◀
وینقض علیك وینزع الموت ملك الجنة والنار ... تب إلى مالك الملك قبل أن یأتي 

یعملونللذینالتوبةولیست، فال توبة عند الموت { الروح نزعا { والنازعات نزعا} 
ربي قال } فماذا یقول ھذا { اآلنتبتإنيقالالموتھمأحدحضرإذاحتىالسیئات
.لعلي اعمل صالحاً فیما تركت}،ارجعون

نعم عبدهللا ، من ینسى هللا ینساھم { نسوا هللا فأنساھم أنفسھم} ومن كان مع هللا ◀
كان معھ كل شيء { ومن یتوكل على هللا فھو حسبھ}. ما أجمل القرآن أن نعیش 

حیاتنا فیھ.



◀

اندم على بى دخول الجنة ، أبى )) أي أأطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد 
تفریط في جنب هللا (( الندم توبة)) وكن مسلماً حقا : (( المسلم من سلم ومعاصیك 

ى (( اتق هللا حیثما كنت)) فھي غایة كل حقق التقووالمسلمین من لسانھ ویده )) 
، وأمر رب األرض والسماوات { یا أیا الذین آمنوا اتقوا هللا حقھ تقاتھ وال الغایات 

تموتّن إال وأنتم مسلمین}.
متمسك بھدي النبي التقي القائل (( خیر الھدي ھدي محمد دمتأبداً ماولن تتنكس ◀

صلى هللا علیھ وسلم)) فھو من قال: (( إني ألتوب إلى هللا في الیوم مئة مرة)) مع 
؟ ھي ھاھناهللا قد غفر لھ ذنوبھ ، وھو المعصوم عن الخطأ والزلل ، فماھي التوبة 

تضیع الوقت ) ، وكلھما التوبة الخاصة (من ترك السنن) وخاصة الخاصة (توبة من
مستحبة فلیس التوبة كما قلنا في الحلقات السابقة من المعاصي ، بل ایضاً من ترك 

... راجع الحلقة السنن حتى تسقیم أكثر وأكثر بشكل صحیح ، وفقني هللا وایاكم لھذا
⬇## تعلیق مھم##⬇السادسة.

دنیا ومافیھا ، وحال ھؤالء أیھا التائب اطمئن واثبت فأنت على الحق ، والیغرّنك ال
الغارقین في الذنوب والمعاصي  ، فأھل النار كثیر وأھل الجنة قلیل واحد یقابل 

سأجعل القرآن یطمئنك قال ، و، فاطمئنفي النار ومعظمھم من یأجوج مأجوج٩٩٩
وبئسجھنممأواھمثمقلیلمتاع_ البالدفيكفرواالذینتقلبیغرنكتعالى:{ال

وم القیامة ی} ،المھاد
ماذا یقولون : { وقالوا لو كّنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر} ھل ترید أن 

، واقرأ مستعد أساعدك وأمد لك ید العون اتكون منھم ... ھیا تب إلى هللا ... وأن
⬇⬇السلسلة من أولھا ستعرف كیف تتوب؟ 

ما زلَت على قید الحیاة ، وھذه فرصة لتعوض كل خلل بالتوبة ، وترد كل حق ◀



}فعلیھاأساءومنفلنفسھصالحاعملمنالعمل الصالح { وفي التوبة 

⬇## القرار قرارك ##⬇
فقط انت من تختار والقرار بیدك ، والطریق الحق واضح ، وما سواه باطل { ◀

الحق إال الضالل} ، والحق ھو اتباع ما جاء بھ النبي { وإن تطیعوه دوماذا بع
تھتدوا} صلى هللا علیھ وسلم ، وتذكر بعد التوبة یأتي العمل والسیر على سبیل 

الھدایة حتى ال تزّل وتْسقط مرة أخرى ،  والتنس تتابع معنا سلسلة سبیل الھدایة كل 
یوم خمیس إن شاء هللا 

نتوب ولدینا سلسلة تلحقھا (( ھل أنت مستعد؟)) #ھیا_نا الھامة سلسلتھتبھذا انت◀
قریباً إن شاء هللا 

وفقني هللا وایاكم للتوبة وسبیل الھدایة

كتبھ/أبوسعید العباسي
ھـ١٤٣٧/ربیع األول/٩–یوم األحد 

**********************


